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Napovednik prireditev Napovednik prireditev   

marec 2018marec 2018  

Prosimo vas, da napovednika ne zavržete,  
naj vas vabi na naġe prireditve in dejavnosti ves mesec.  

Četrtek, 8. 3. 2018, ob 19. uri, Knjižnica Šmartno 
 

LILA PIŠE,  
 

LITERARNI VEČER  
 

Z RAZSTAVO 
 

 
V uvodu nove ġtevilke Regrata je 
zapisano: èV zgodnjo pomlad hiti-
jo misli, obļutenja in globine 
ustvarjalk ter ustvarjalca, ki jih 
povezuje Druġtvo litijskih likovnih 

ustvarjalcev LILA. Ne povezuje jih le veselje ob likov-
nem, kiparskemðstvarnem ustvarjanju, paļ pa so moļ-
ne vezi med njimi tudi besede.ç  
Za njimi je veļ nastopov, tokrat pa so povezani v ġopek, 
v novi, ģe 8. ġtevilki Regrata. Magda, Gabrijela, Andrej, 
Jelka, Marjeta, Joģa in Marija vam ģelijo lepo lila pom-
lad, v druģbi Regrata.  
 
Literarni veļer bo pospremila likovna razstava ļlanic 
druġtva LILA.  
 
V kulturnem programu nastopa ģenski pevski zbor KUD 
Litus.  

Sobota, 17. 3. 2018, ob 19. uri, Gimnazija Litija 
 
Ukročena divjina: Aljaska—Jukon—Santa Fe             Miran Juvančič z gosti 

 

Kot pravi avtor: potovanje je biser, diamant, to so izkuġnje, ki ti jih nihļe ne more vzeti. 
Bogata doģivetja niso prenosljiva, niti jih ne moreġ podedovati. Nekateri nimajo te moģnosti.  
Miran pa po doloļenem ļasu obļuti nemir in se odpravi. Tokrat se je na obisk ļez luģo, h 
kolegu, kjer pa ga je potegnilo na ceste. Tako je nabral na tisoļe prevoģenih kilometrov. In 
doģivetij ter fotografij, ki jih deli z nami v novi, ģe ļetrti knjigi.  
 
V sedlu motocikla, Nevidno bogastvo, Sibirija: z motorjem v preteklost, tri knjige, kjer je strnil 
popotne izkuġnje, ki sta jih veļinoma doģivela skupaj s soprogo Majdo. Tokrat se je na pot v 
Ameriko odpravil sam, sreļal zanimive ljudi, povsod pa tkal most med generacijami, med 
izseljenci, nakljuļnimi popotniki, ki so potovali peġ, z motorjem, avtodomom...   
 
Miran Juvanļiļ nas bo z gosti v ġportni dvorani Gimnazije Litija peljal skozi bencinske hlape v 
divjino, kraje, kjer so zlatokopi iskali zrna zlata in sreļe. Ki pa se najveļkrat izmuzneé  
 
Vabljeni v ġportno dvorano Gimnazije Litija.  

Ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 19. uri, KC Litija 
  

Približevanja: Približevanja:   
Igor E. Bergant Igor E. Bergant   
  

Igor E. Bergant je priznani slovenski novi-
nar in ġportni komentator. Leta 1993 je 
diplomiral na Fakulteti za druģbene vede 
Univerze v Ljubljani, kjer je ġtudiral 
novinarstvo.  V zasebnem ģivljenju je 
predan moģ in oļe. V devetdesetih 
je skupaj s Tomaģem Cerkovnikom nav-
duġeval kot komentator alpskega smu-

ļanja. Kasneje je spremljal svetovna in evropska nogomet-
na prvenstva ter v razliļnih vlogah poroļal z olimpijskih 
iger. Pet let je bil urednik ġportnega programa na RTV. 
Veliko spremembo v njegovi karieri smo zaznali 
od 2011 dalje, ko vodi osrednjo informativno oddajo 
Odmevi. Dolgoletno delo na RTV  mu je prineslo veliko 
razliļnih izkuġenj, vendar vedno jasno pove svoje mnenje, 
ne glede na kritiko. V intervjuju je pred leti dejal: èĻe nek-
do, ki je strokovna in moralna avtoriteta, nekaj o tvojem 
delu pove, potem veġ, da moraġ to vzeti resno. Ļe pa o 
tvojem delu govori nekdo, ki absolutno ni nobena avtorite-
ta, potem te to v bistvu ne more prizadeti.ç  
 

Z njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopiļ.  


